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Geachte raadsleden, 

Op 1 aprill. heeft u van ons een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u 

informeerden over de opdracht van het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio's inzake de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen. In deze raadsinformatiebrief praten wij u bij over 

de ontwikkelingen en acties de daarna hebben plaatsgevonden. 

  

Algemeen regio Zuid-Limburg 

Warm onthaal Oekraïense vluchtelingen in Limburg 

Voor iedere vluchteling is er een veilig onderkomen om bij te komen van de 

verschrikkelijke situatie waaruit ze vandaan komen. De eerste jongeren gaan zelfs al 

naar school. En gemeenten trekken hard aan de begeleiding naar werk. Waarbij het gaat 

om een breed palet aan mensen met verschillende kwaliteiten, die voor meer dan alleen 

seizoenswerk ingezet kan worden. Sinds 1 april mogen Oekraïense vluchtelingen in 

Nederland zonder werkvergunning werken. 

Om in aanmerking te komen voor leefgeld, medische zorg, onderwijs en andere 

voorzieningen is het belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Als ze 

in een gemeentelijke noodopvanglocatie verblijven, regelt de gemeente dat. 

Vluchtelingen die bij particulieren onderdak hebben, moeten dit zelf regelen. 

Kwaliteit van de noodopvang 

De gemeenten zijn zeker niet blind voor de hoge nood op woningmarkt. Met het creëren 

van noodopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen proberen ze juist te voorkomen 

dat er extra druk komt te liggen op de huisvesting van bijvoorbeeld reguliere en urgente 

woningzoekenden. Het gaat nadrukkelijk om tijdelijk onderdak. Onze regio probeert deze 

vluchtelingen wel iets meer te bieden dan een veldbedje in een sporthal. 
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Noodopvangplekken 

In Zuid-Limburg is in de afgelopen week veel werk gemaakt van de zoektocht naar 

noodopvangplekken. De verwachting voor onze regio is dat het aantal 

noodopvangplekken komende weken stijgt tot 1.850. Zo komen gebouwen beschikbaar 

die gemeenten hebben verbouwd tot noodopvang. En vanaf 1 mei komt Overmaze in 

Maastricht stapsgewijs beschikbaar, met een totale capaciteit van 400 vluchtelingen. 

Daarnaast onderzoeken de gemeenten andere mogelijkheden, bijvoorbeeld terreinen 

voor containerwoningen. Momenteel verblijven zo’n 1.100 vluchtelingen in gemeentelijke 

noodopvanglocaties. 

  

Nieuwe doorstroomlocatie Zuid-Limburg 

Vanaf 19 aprilis sporthal Glanerbrook aan de Kummenaedestraat in Sittard-Geleen dé 

doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Zuid-Limburg. De sporthal is 

hier al helemaal voor ingericht omdat deze nu dienstdoet als extra doorstroomlocatie. In 

Glanerbrook kunnen 300 vluchtelingen korte tijd blijven tot ze terechtkunnen in 

noodopvanglocaties voor langere tijd. Het MECC is vanaf 19 april niet meer beschikbaar 

voor de opvang van vluchtelingen 

Financiële afspraken met gemeenten 

Gemeenten en veiligheidsregio's ontvangen een normbedrag van € 700 euro per week 

per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Dit normbedrag geldt niet voor de 

particuliere opvang. Het normbedrag is van toepassing op de periode waarin de 

regelgeving van kracht is (3 tot 6 maanden). Financiële verstrekkingen aan personen in 

de POO (Particuliere Opvang Oekraïners) kunnen apart worden gedeclareerd. De wijze 

waarop gemeenten gecompenseerd worden voor de financiële verstrekkingen aan 

ontheemden in de POO wordt nader uitgewerkt in de nog te verschijnen Specifieke 

Uitkering (SPUK). Dit is niet afhankelijk van het gebruik van de opvangplek. Zie ook de 

kamerbrief van de staatssecretaris, n bijlage bij deze raadsinformatiebrief. 

Leefgeld 

In Zuid-Limburg worden afspraken gemaakt, om op eenduidige wijze met de uitkering van 

leefgeld voor de Oekraïense vluchtelingen, om te gaan. Zo spreekt men af om vanaf 1 

mei het leefgeld maandelijks uit te betalen, conform de landelijke leefgeldregeling. Ook 

worden afspraken gemaakt om de startdatum van het leefgeld te koppelen aan de datum 

van inschrijving in de gemeente. Mocht het nodig zijn dn kan n specifieke gevallen 

hiervan afgeweken worden. Bijvoorbeeld wanneer de inschrijving veel later is dan de 

meldingsdatum BRP en dit niet te wijten is aan de vluchteling. 
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Specifiek Eijsden-Margraten 

Intake en inschrijving Oekraïense vluchtelingen 

In onze gemeente zijn momenteel 65 Oekraïners ingeschreven (34 volwassenen en 31 

kinderen). De verwachting is dat we deze week nog 11 Oekraïense vluchtelingen zullen 

registreren (7 volwassenen en 4 kinderen). De intakegesprekken en inschrijvingen van 

Oekraïense vluchtelingen verlopen goed. Intem zijn alle zeilen bijgezet en de 

samenwerking met de beëdigde tolk-vertalers verloopt steeds vloeiender. We hebben 

dan ook de afgelopen week alle Oekraïners die zich wilden laten inschrijven in onze 

gemeente, kunnen helpen. De verwachting is dat de komende week/weken Oekraïense 

vluchtelingen zich meer druppelsgewijs in onze gemeente zullen melden. 

Werk en leefgeld 

Momenteel keert onze gemeente cash leefgeld uit aan de Oekraïense vluchtelingen die 

zich hebben gemeld bij onze gemeente. Deze werkwijze verandert hoogstwaarschijnlijk 

na april. We willen namelijk graag dat de Oekraïners die van plan zijn voorlopig in 

Nederland te blijven, zo snel mogelijk een bankrekening openen waarop we het leefgeld 

kunnen overmaken. Met een BSN-nummer en identiteitsbewijs zou dat in principe geen 

probleem hoeven zijn. 

Momenteel richten we spreekuren in waar we werkzoekende Oekraïners trachten te 

bemiddelen in hun zoektocht naar werk. Dit gebeurt eens per week op een vast tijdstip en 

een vaste dag in zowel Ejsden als in Margraten. Ook zal hier ondersteuning plaatsvinden 

voor werk gerelateerde vragen. Waar nodig met behulp van tolken. 

Verzekeringen 

Alle geregistreerde Oekraïense vluchtelingen zijn ondergebracht bij een gemeentelijke 

WA verzekering. De vraag hoe het best de zorgverzekering geregeld kan worden is 

momenteel landelijk en bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg neergelegd. 

Steunpunt Eijsden-Margraten: vrijwillige hulp blijft hard nodig 

Er is nog steeds een tekort aan vrijwilligers. Met name aan mensen die af en toe eens 

met de auto vluchtelingen naar een supermarkt willen begeleiden. Vooral hard nodig voor 

de mensen die geen winkels en dergelijke in hun directe omgeving hebben. Ook 

taalmaatjes blijven onontbeerlijk en continu nodig. Vandaar ook dat onze medewerkers 

actief via diverse wegen en netwerken mensen blijven oproepen om zich te melden bij 

het gemeentelijke steunpunt Opvang Oekraïense Vluchtelingen dat op werkdagen te 

bereiken is via T 043 458 84 88 of via dit formulier op onze website. 

Daarnaast blijft de eerdere oproep van kracht dat wanneer burgers zelf Oekraïense 

vluchtelingen opvangen, dit vooral ook door te geven bij ons gemeentelijke steunpunt. 

Dit, zodat we overzicht houden en waar mogelijk ondersteuning kunnen bieden. Ook 
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willen we zo (hulp)vragen inventariseren waar we oplossingen voor kunnen organiseren. 

Denk hierbij aan onderwijs, medische zorg, leefgeld en dergelijke. 

Huisvesting 

Momenteel worden, voor zover bij de gemeente bekend vanaf deze week een 76-tal 

vluchtelingen opgevangen n Eijsden-Margraten. Het grootste deel hiervan is geplaatst bij 

particulieren. Daar komen vanaf 15 april appartementen bij gelegen te Bemelen. 

Particuliere opvangplekken blijven nodig en in onze zoektocht hiernaar werken we samen 

het Gezinshuis Yolo ('Get the angels out’ ). Zij ondersteunen ons ook bij de screening 

van de opvangplekken. 

Het genereren van opvanglocaties blijft een dynamisch proces. We houden u hiervan op 

de hoogte. 

  

Oekraïense kinderen: onderwijs en andere activiteiten 

Zoals het nu loopt start voor het Heuvelland na de meivakantie in Cadier en Keer op 

locatie van de Keerkring een eerste taalklas. In Eys zal een tweede taalklas ingericht 

worden. 

Blijvend onderzocht wordt of we op korte termijn een of meer extra locaties kunnen 

creëren voor met name kinderen in de basisschoolleeftijd, plus zoeken we naar ruimten 

waar we extra klassen in kunnen richten. Het komt voor dat hier Oekraïense 

vluchtelingen aan mee werken, bijvoorbeeld omdat ze zelf uit het onderwijs komen. 

Onze buurtcoaches ontwikkelen daarnaast activiteiten voor kinderen/jongeren die (nog 

even) geen andere structurele dagbesteding hebben, zoals bijvoorbeeld school. 

Nadere informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de griffie. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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